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�سحيفة امل�ساعدة الأوىل

�سحيفة  امل�ساعدة هذه تعطي املوجز الأ�سا�سي 

 لباركين�سون، مبا يف ذلك اأ�سبابه واأعرا�سه وت�سخي�سه. 

املعلومات الواردة هنا لي�ست �سوى دليل. ومن املهم جدا 

للأ�سخا�ص الذين لديهم باركين�سون اأن يذهبوا اىل طبيب 

اإخت�سا�سي مثل اإخت�سا�سي الأمرا�ص الع�سبية للح�سول 

على امل�سورة من ذوي اخلربة ب�ساأن ما هو متوفر من 

 العلجات واملراقبة امل�ستمرة للأعرا�ص.

ما هو مر�ض باركين�سون؟

باركين�سون هو حالة توؤثر على احلركة. الأ�سخا�ص الذين 

لديهم باركين�سون لديهم م�ساكل يف ال�سيطرة على ع�سلت 

اجل�سم ب�سبب خلل يف الر�سائل من املخ. هذه امل�ساكل تزداد 

�سوًء مع مرور الوقت. 

يعود اإ�سم مر�ص باركين�سون لإ�سم الطبيب الربيطاين الذي 

و�سف الأعرا�ص لأول مرة يف عام 1817، وهو الدكتور 

 جيم�ص باركين�سون.

ما الذي ي�سبب مر�ض باركين�سون؟ 

اأ�سباب باركين�سون غري معروفة. نحن نعرف اأن الأ�سخا�ص 

الذين لديهم باركين�سون لديهم م�ستويات منخف�سة من 

املادة الكيميائية يف الدماغ ت�سمى دوبامني. ت�ساعد مادة 

دوبامني الدماغ يف ال�سيطرة على الع�سلت وحتريك 

اجل�سم ب�سل�سة وب�سهولة. على مر الزمن، فاإن الأ�سخا�ص 

الذين لديهم باركين�سون لديهم دوبامني اأقل، مما يجعل 

احلركة اأكرث �سعوبة.

كيف يوؤثر على النا�ض؟ 

يوؤثر باركين�سون على كل �سخ�ص ب�سكل خمتلف وميكن اأن 

 تتفاوت الأعرا�ص يف اأيام خمتلفة.

الأعرا�ص الرئي�سية لباركين�سون هي:

•  الإرجتاج: هو اإرجتاج اأو اإرجتاف يف جزء من اجل�سم، 

مثل اليد اأو ال�ساق اأو الراأ�ص. هذه احلركة تلقائية وهي 

خارج �سيطرة ال�سخ�ص. يحدث الإرجتاف عادة عندما 

يكون ال�سخ�ص م�سرتيحا.

•  تيب�ض الع�سالت: الع�سلت مثل ع�سلت ال�ساق 

اأو الرقبة اأو الوجه قد تبدو اأو ميكن الإح�سا�ص بها 

باأنها متيب�سة. الأ�سخا�ص الذين لديهم باركين�سون قد 

ي�سعرون احيانا بالتيب�ص ال�سديد بحيث اأنهم ي�سعرون 

بالتجمد وغري قادرين على التحرك. 

•  احلركة البطئية: ميكن ان تكون احلركة بطيئة وقد 

يتخذ الأ�سخا�ص خطوات �سغرية اأو يجّرون قدمهم عند 

امل�سي. حركات �سغرية مثل الكتابة والطباعة واحللقة 

اأو حتى تزرير امللب�ص ميكن اأن تكون �سعبة. 

 •  م�ساكل التوازن اأو �سعوبة الوقوف ب�سكل م�ستقيم. 

امل�ساكل الأخرى التي ميكن اأن توثر على الأ�سخا�ص الذين 

لديهم باركين�سون تت�سمن:

التعب اأو الإجهاد  •

احلزن اأو الإكتئاب  •

م�ساكل يف التوازن  •

الإم�ساك   •

�سعوبة يف التحدث اأو البلع   •

•  م�ساكل القيام بعمل اأكرث من �سيء واحد يف وقت واحد.

باركين�سون ل ي�سبب الوفاة، وميكن لل�سخ�ص اأن ي�ستمر يف 

التمتع بحياة طويلة ومثمرة مع باركين�سون. 

قد ت�ستغرق الأعرا�ص �سنوات عديدة للتقدم اىل نقطة حيث 

ت�سبب م�ساكل كبرية. عندما تفعل ذلك، فاإن كثري من هذه 

الأعرا�ص ميكن ال�سيطرة عليها بالعلج والدعم.

 ما هو مر�ض باركين�سون؟

املعلومات والدعم: باركين�سون ا�سرتاليا 189 644 1800 
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من ي�ساب مبر�ض باركين�سون؟ 

اأي �سخ�ص بالغ  ميكن ي�ساب مبر�ص باركين�سون. وهو 

واحد من حالت الدماغ  الأكرث �سيوعا يف ا�سرتاليا ويتم 

ت�سخي�ص 25 �سخ�سا كل يوم:

•  اأكرث �سيوعا بني ال�سخا�ص الذين ترتاوح اأعمارهم 

اكرث من 60 عاما 

•  ميكن اأن يوؤثر على البالغني من اأي عمر. 

•  يوؤثر على كل من الرجال والن�ساء من كل الثقافات 

واأ�ساليب احلياة. 

•  هو حالة غري معدية، مما يعني اأنه ل ميكنك اأن ت�ساب 

به بالعدوى اأو تنقله اىل �سخ�ص اآخر. 

•  عادة لي�ص وراثي.

كيف يتم ت�سخي�سه؟ 

قد يكون من ال�سعب ت�سخي�ص مر�ص باركين�سون لأن كل 

�سخ�ص لديه اأعرا�ص خمتلفة. العلمات الأوىل لباركين�سون 

عادة ما تكون خفيفة وتوؤثر فقط على جانب واحد من 

اجل�سم. بع�ص الأ�سخا�ص يلحظون اأوًل اإرجتاج خفيف 

اأو اإرجتاف اأو م�ساكل يف الكتابة اأو احللقه اأو التزرير. 

علمة �سائعة اأخرى هي اأن ذراع واحدة ل تعود تتاأرجح 

عند امل�سي. 

ل يوجد اإختبار اأو اإجراء واحد لتحديد باركين�سون. 

اأف�سل �سخ�ص لت�سخي�ص باركين�سون هو طبيب 

اإخت�سا�سي مثل طبيب الأمرا�ص الع�سبية. يراقب الطبيب 

املري�ص بالن�سبة للأعرا�ص ويطلب منه اأن ي�سف امل�ساكل 

التي يختربها. ميكن اإجراء م�سح )�سور( للمخ للتاأكد من 

اأن امل�ساكل غري ناجمة عن حالة اأخرى.

هل ميكن عالج مر�ض باركين�سون؟ 

الأدوية والعلجات واملداوة متوفرة للم�ساعدة يف اإدارة 

اأعرا�ص باركين�سون. ومن املهم جدا للأ�سخا�ص الذين 

لديهم باركين�سون اأن يذهبوا اىل طبيب اإخت�سا�سي مثل  

طبيب اأمرا�ص ع�سبية للح�سول على امل�سورة ب�ساأن ما هو 

متوفر من الأدوية واملراقبة امل�ستمرة للأعرا�ص.

هل ميكن ال�سفاء من مر�ض باركين�سون؟ 

مع الأ�سف اإننا ل نعرف حتى الآن اأي طريقة لل�سفاء من 

مر�ص باركين�سون اأو لإبطاء تقدمه. علجات واأدوية 

جديدة واأف�سل هي الآن قيد البحث، وهي تعطينا بع�ص 

الأمل للم�ستقبل.

تذكروا:

ميكن للأ�سخا�ص الذين لديهم باركين�سون اأن 

ي�ستمروا يف التمتع بحياة طويلة ومثمرة مع 

الدعم واملعلومات والعلج.

هذا املن�سور من انتاج باركين�سون فيكتوريا مع دعم ال�سندوق 

 اخلريي لرئي�ص البلدية.  

باركين�سون فيكتوريا غري م�سوؤولة عن اي خطاأ او حذف يف هذا 

املن�سور. 
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للمزيد من املعلومات والدعم اإت�سلوا 

بباركين�سون ا�سرتاليا: 189 644 1800

للتحدث معنا يف لغة غري اللغة النكليزية

هاتف: 450 131 واأطلبوا مرتجم يف لغتكم 

ليو�سلكم مع باركين�سون ا�سرتاليا يف وليتكم اأو 

اإقليمكم. هذه اخلدمة جمانية.

هذه ال�سحيفة و�سحائف اأخرى متوفرة يف 

جمموعة وا�سعة من اللغات املجتمعية. اإت�سلوا بنا 

اأو قوموا بتحميلها من موقعنا على النرتنت.

www.parkinsons.org.au


